การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ประจําภาคเรียนที่ 2/2559

รหัสวิชา 3662304 ชื่อรายวิชา การจัดการโครงการ
ตอนเรียน A1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
รหัส (56 ตกคาง)

อาจารยผูสอน
นายธีร โสตถิโกมล

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
นายธีร โสตถิโกมล

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ.

คํานํา
ดวยวิชา การจัดการโครงการ จัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดเรียน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
บริการลูกคา เพื่อใหทราบถึงกระบวนการเขียนโครงการ การคํานวนปริมาณงาน คน วัตถุดิบ ในการจัด
โครงการตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการปดโครงการ การคํานวณ ระยะเวลาของโครงการ
สามารถเสร็จสิ้นชาหรือเร็วอยางไร
นายธีร โสตถิโกมล
อาจารยผูสอนวิชาการจัดการโครงการ
สิงหาคม 2559

มคอ.

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

4
4
8
9
10
10

มคอ.

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้ า

หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทั วไป
1. รหัสและชื อรายวิชา
3662304 การจั ดการโครงการ
2. รายวิชาที ต้ องเรียนก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
3. อาจารย์ ผู ้ รับผิดชอบ อาจารย์ ผู ้ สอนและกลุ ่ มเรี ยน (section)
นายธีร โสตถิโกมล
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที เปิ ดสอนรายวิชา
สําหรับนั กศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการบริ การลูกค้ า ชั นปี ที
ภาคการศึกษาที /2559
. สถานที เรียน
มหาวิทยาลั ยสวนดุ สิต

หมวดที 2 การจัดการเรี ยนการสอนที เปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
- รายงานชั วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

จํานวน
ชั วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั วโมงที ได้
สอนจริง

3
3

3
3

Management)
บทที่ 2 การบูรณาการโครงการ

3

3

กับกลยุทธขององคกร
บทที่ 3 โครงสรางองคกรในการ
บริ ห ารโครงการและวั ฒ นธรรม
องคกร
บทที่ 4 การนิยามโครงการ

3

3

แนะนํารายวิชา
บทนํา
การบริหารโครงการ (Project

ระบุ สาเหตุท ี การสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%

มคอ.
บทที่ 5 การประมาณการเวลา
และคาใชจายโครงการ
บทที่ 6 การวางแผนโครงการ
บทที่ 7 การจัดการความเสี่ยงใน
การดําเนินงานโครงการ
บทที่ 8 การทํากําหนดการภาค 2
บทที่ 9 การลดระยะเวลา
โครงการ
บทที่ 10 ภาวะผูนํา : การเปนผู
จัดการโครงการ
บ ท ที่ 11 การจั ด การที มง าน
โครงการ
บทที่ 12 พันธมิตร
บทที่ 13 การประเมินและวัด
ความกาวหน  าการดําเนิน
โครงการ
บทที่ 14 การตรวจสอบและยุติ
โครงการ

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

2. หั วข้ อที สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ ามี)
-

นัยสําคัญของหัวข้ อที สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิ ธีสอนที ทํ าให้ เกิดผลการเรียนรู ้ ตามที ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู ้

คุณธรรม
จริ ยธรรม

ความรู ้

วิธีสอนที ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
รายวิชา
สอดแทรก คุ ณธรรม จริ ยธรรม
ในการสอน เช่น การเข้ าร่ วม
กิจกรรม โครงการฯ ด้ วยความ
สมัครใจ ช่วยเหลือผุ ้ อืน
- บรรยายและปฏิบัต ิ ป ระกอบ
สือการสอน เช่น power point
- แลกเปลี ยนความรู้ระหว่าง
อาจารย์ และเพื อนนักศึ กษา

ประสิทธิผล
มี

/

/

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

ไม่ มี
-

นักศึกษาไม่กล้าตอบคําถาม เพราะกลั วผิด
แก้ ไข ให้ กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ต้อง
กลั วผิด-ถูก

มคอ.
ทักษะทาง
ปั ญญา

กิจกรรมทีมอบหมายให้
นักศึกษาทํา เช่น กิจกรรมกลุ่ ม
การเขียนโครงการ พร้ อมทั ง
นําเสนอโครงการ

/

ขาดความเข้ าใจกระบวนการ จุดประสงคื
สําคัญของโครงการ
แก้ ไข ชี แจง แนะนํา

4. ข้ อเสนอการดําเนินการเพื อปรับปรุงวิธีสอน
1. ให้ น ั กศึ กษาเตรียมตั ว ด้ านการคํานวน มาก่อนล้ วงหน้ า

หมวดที 3 สรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียน
ตอนเรี ยน
A1
คน
2. จํานวนนักศึกษาที คงอยู ่ เมื อสิ นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนั กศึกษาทีสอบผ่านในรายวิชานี)
ตอนเรี ยน
A1
คน
3. จํานวนนักศึกษาที ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
ขาดสอบ (M)

5. ปั จจัยทีทําให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)

จํานวน

คิดเป็ นร้ อ ยละ

มคอ.
6. ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินที กําหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื อนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื อน
_

เหตุผล
_

6.2 ความคลาดเคลื อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ความคลาดเคลื อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุ ปผล

-

-

หมวดที 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรั พยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบ
-

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษา
-

หมวดที 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้ อวิ พากษ์ ที สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผู ้ สอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื น
2.1 ข้ อวิ พากษ์ ที สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื น
- นักศึ กษาไม่กล้ าตอบคําถาม ขาดการมีส่วนร่วมในชั นเรียน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผู ้ สอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
- อาจเป็ นเพราะกลัวตอบผิด ไม่มีความมั นใจ

มคอ.

หมวดที 6 แผนการปรั บปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิ ชาครั งที
ผ่ านมา
แผนการปรับปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาที ผ่ านมา
เสริ มกิจกรรมโครงการ

จัดทําโครงการประกวดของ KFC

2. การดําเนินการอืนๆ ในการปรั บปรุงรายวิชา
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กําหนดเวลาที แล้ วเสร็จ
ปรับปรุ งเนื อหารายวิชา

/

ผู ้ รับผิดชอบ
อาจารย์ผู ้ สอน

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผู ้ รับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร
ชืออาจารย์ผู ้ รับผิ ดชอบรายวิชาการจัดการโครงการ
ลงชือ.............................................................วั นทีรายงาน...................................................
ชืออาจารย์ผู ้ รับผิ ดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้ า
ลงชือ.............................................................วั นทีรายงาน...................................................

